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บทคัดย่อ 

 บทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย กาฬโรคแอฟริกาในม้า   มีสาเหตุจากเชื้อ 
Viscerotropic virus จัดเป็น RNA virus ชนิดที่ไม่มีเปลือกหุ้ม เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา 
ล่อ และม้าลาย สัตว์ที่มีความไวและตอบสนองต่อการติดเชื้อมากที่สุดคือ ม้า เชื้อโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน มีแมลง
เป็นพาหะที่ส าคัญได้แก่ ตัวริ้น (Culicoides imicola) เป็นแมลงดูดเลือด  หากริ้นไปกัดและดูดเลือดม้าป่วย
และไปกัดม้าที่ปกติ ม้านั้นก็จะติดเชื้อและเริ่มป่วยได้อย่างรวดเร็ว  อาการป่วยจะมี 4 รูปแบบคือ 1. รูปแบบไม่
รุนแรง 2. รูปแบบกึ่งเฉียบพลัน 3. รูปแบบเฉียบพลัน และ 4. รูปแบบเฉียบพลันรุนแรง ส าหรับประเทศไทย
เพ่ิงพบมีการระบาดของโรคนี้เป็นครั้งแรก  จึงจัดว่าเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สันนิษฐานว่าน่าจะติดต่อมาจากม้า
ลายที่ติดเชื้อแบบแสดงอาการไม่รุนแรงแต่สามารถแพร่เชื้อได้ ถูกน าเข้ามาจากต่างประเทศ ส าหรับม้าเลี้ยงใน
ประเทศไทยที่ติดเชื้อ ส่วนใหญ่จะแสดงอาการแบบเฉียบพลันหรือเฉียบพลันรุนแรง  มีอัตราการตายสูงถึงร้อย
ละ 95 เพราะม้าเหล่านี้ไม่เคยมีภูมิต้านทานต่อโรค การวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วคือตรวจทางซีรั่มวิทยา การรักษา
ปัจจุบันยังไม่มียารักษานอกจากวิธีป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ร่วมกับการก าจัดและป้องกันแมลงที่เป็นพาหะ
ภายในฟาร์ม    
 
ค าส าคัญ: กาฬโรคแอฟริกาในม้า ริ้น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ประทศไทย ม้าลาย 
 
 
ABSTRACT 
 African horse sickness is caused by a Viscerotropic virus which is RNA virus without 
envelop. It is the disease of horse family: horse, donkey, mule and zebra. The most sensitive 
one to the infectious disease is the horse and not zoonotic disease. The vector of disease is 
mainly Culicoides imicola. The disease is transmitted from blood of the infected animal to 
healthy animal by this blood-sucking insect. The infected horse will express the symptoms in 
short period after infection that there are four principal manifestations of disease as 1. 
subclinical form, 2. subacute form, 3. acute form and 4. peracute form. In Thailand, it is 
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recently first time to report of the disease outbreak occurring which is defined as the 
emerging infectious disease of Thailand. According to the investigation data, it could be 
assumed that the African horse sickness outbreak occurring might be caused of the imported 
zebra with infected disease. The infected zebra will show just the subclinical signs and be 
able to spread to the domestic horse. After infection, the horse will express the disease 
symptoms of acute or peracute forms producing high mortality rate of 95 percent in 
Thailand. because the horses in Thailand have never presented the disease antibody before. 
Diagnosis is followed by the serology with quick result. Currently, this disease has no 
treatment but it can be prevented by vaccination together with the termination of and 
prevention from insect vectors in horse farm.   
 
KEYWORDS: African horse sickness, Culicoides imicola, Emerging infectious disease, Thailand,   
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บทน า 
          

กาฬโรคแอฟริกาในม้าถือว่าเป็นโรคอุบัติ
ใหม่ในประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
สูงกับผู้ที่ท าธุรกิจการเลี้ยงม้าในประเทศ ท าให้ม้าที่
ติดเชื้อมี อัตราการตายที่สูงมากถึงร้อยละ 95 
เนื่องจากม้าเลี้ยงไม่เคยมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคนี้
มาก่อน 
 โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  ( Emerging 
Infectious Diseases; EID) หมายถึงโรคติดเชื้อ
ชนิดใหม่ๆที่มีรายงานการอุบัติ เ พ่ิมมากขึ้นใน
ระยะเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อ
ที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไป
ถึงโรคที่อุบัติขึ้นมาใหม่ในที่ใดที่หนึ่งหรือเพ่ิงจะ
แพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกท่ีหนึ่ง และรวมถึงโรคติดเชื้อ
ที่เคยควบคุมได้แต่เกิดการอุบัติซ้ าขึ้นมาใหม่ โรคที่
เ ค ย เ กิ ด ขึ้ น ใ นอดี ต แ ล้ ว ก ลั บม า เ กิ ด ขึ้ น อี ก 
ยกตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่รู้จักกันดี เช่น โรค
ซาร์ส (SARS) โรคไข้หวัดนก (avian influenza) 
โรคเมอร์ส (MERS) โรควัณโรคชนิดดื้อยา (drug-
resistant tuberculosis) และโรคโควิด-19 

(COVID-19) เป็นต้น ดังนั้นกาฬโรคแอฟริกาในม้า
จึงจัดว่าเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส าหรับสัตว์ใน
ประเทศไทย เพราะว่าโรคนี้เพ่ิงจะมีรายงานการ
ระบาดเกิดขึ้นกับม้าในประเทศไทยเป็นครั้งแรกใน
เขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (โพสต์ทู
เดย์ 2563) จากการลงพ้ืนที่และสอบสวนโรคของ
กรมปศุสัตว์ พบว่ามีม้าป่วยจ านวน 11 คอก แสดง
อาการมีไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ซึม ไม่
กินอาหาร มีน้ ามูก น้ าตาไหล หน้าบวม หายใจ
ล าบาก หอบถี่ เกิดการอักเสบและมีจุดเลือดออก
บริเวณเยื่อบุตา (ภาพที่ 1) เหงือกซีดและเหลือง 
ร่างกายอ่อนแรงและเกิดตายอย่างเฉียบพลัน ทาง
กรมปศุสัตว์จึงได้เก็บตัวอย่างสัตว์ป่วยส่งตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ จากข้อมูลทาง
ระบาดวิทยา อาการทางคลินิก และผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการจากสถาบันสุ ขภาพสัตว์
แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ สรุปว่า ม้าที่ป่วยเป็นโรค
กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse sickness)  
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ภาพที่ 1 แสดงการอักเสบและมีจุดเลือดออกบริเวณเยื่อบุตาของม้าที่ป่วยเป็นกาฬโรคแอฟริกา 
ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (27 มีนาคม พ.ศ. 2563) จาก https://www.posttoday.com/social/general/618983 
 
กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse 
sickness) 

สาเหตุของโรค (Etiology) เกิดจากเชื้อ 
Viscerotropic virus จัดเป็น RNA virus ชนิดที่ไม่
มีเปลือกหุ้ม อยู่ใน family Reoviridae genus 
Orbivirus (ภาพที่ 2) ซึ่งเชื้อนี้จะถูกยับยั้ง 
(inactive) ได้ด้วยความร้อนประมาณ 140°F หรือ
ในสารละลาย 0.1% ฟอร์มาลินเป็นเวลา 48 

ชั่วโมง ด้วย 0.4% ß-propriolactone ซึ่งเป็น
อนุพันธ์ของ acetyl ethyleneimine หรือการฉาย
รังสี และเชื้อจะถูกท าลายได้ด้วยกรดที่มี pH น้อยกว่า 
6 หรือด่างเข้มข้นที่มี pH มากกว่า 12 เช่น 2% 
ก ร ด อ ะ ซิ ติ ก  ห รื อ ก ร ด ซิ ต ริ ก  ห รื อ  1% 
peroxymonosulfate หรือ 3% sodium 
hypochlorite ในการฆ่าเชื้อโรคได้ หรืออาจใช้น้ ายา
ฆ่าเชื้อชนิด ฟีนอล หรือไอโอโดฟอร์ก็ได้ 

 

                      
 
ภาพที่ 2 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนไมโครสโคปของ Reovirus ที่เป็นสาเหตุของกาฬโรคแอฟริกาใน

ม้า 
ที่มา  : Aquaculture Virology (May 26, 2020). From 

http://www.microbiologybytes.com/virology/ Reoviruses.html 
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ระบาดวิทยา (Epidemiology) 
 โรคนี้ไม่เคยมีรายงานการเกิดในประเทศ
ไทยมาก่อน แต่มีรายงานการเกิดโรคในทวีป
แอฟริกาโดยเฉพาะในตอนใต้ของทวีป จะพบมีการ
ระบาดของโรคอย่างชุกชุม นอกจากนี้ยังมีรายงาน
การระบาดของโรคในตะวัน ออกกลาง ประเทศ
อียิปต์ สเปน โปรตุเกส โมร็อกโค ปากีสถาน และ
อินเดีย โดยช่วงเวลาที่มีการระบาดมักจะเกิดใน
พ้ืนที่  ๆ  มี อุณหภูมิความร้อนและความชื้นที่
เหมาะสมกับการเพาะพันธุ์ของแมลงที่เป็นพาหะ 
ดังภาพที่ 3 แสดงแผนที่พ้ืนที่การระบาดของโรค
กาฬโรคแอฟริกาในม้าตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2548 ถึง 
มกราคม พ.ศ.2554 โดยในช่วงนั้นพบรายงานการ
ระบาดของโรคอยู่จ าเพาะเพียงในทวีปแอฟริกา
เท่านั้น  
 สัตว์ที่เป็นโฮสต์ของโรค (Host animals) 

 ส าหรับสัตว์ที่เป็นโฮสต์และมีความไวต่อ
การติดเชื้อโรคได้แก่ สัตว์ตระกูลเดียวกับม้า คือ ม้า 
ลา ล่อ และม้าลาย แต่ม้าลายจะเป็นสัตว์ที่เป็นตัว
กัก เก็บโรคและสามารถแพร่ เชื้ อ โ รคได้ด้ วย 
(reservoir host) นอกจากนี้ยังมีรายงานเคยพบ
สารแอนติบอดี้ของเชื้อโรคนี้ใน อูฐ ช้างแอฟริกา 
และแรดแอฟริกาด้วย แต่ไม่พบว่ามีการก่อโรคใน
สัตว์เหล่านี้แต่อย่างใด ส าหรับม้า ล่อ และลา 
สามารถแสดงอาการป่วยที่รุนแรงและตายได้ แต่
พบว่าในม้าจะมีความรุนแรงที่สุด โดยอัตราการ
ตายของ ม้า ล่อ และลา ที่ติดเชื้อมีค่า 70-95%, 
50-60% และ 10-20% ตามล าดับ ส่วนม้าลายจะ
แสดงอาการแบบไม่รุนแรงและสามารถหายเองได้ 
ทั้งนี้ไม่พบรายงานการติดต่อของโรคจากสัตว์สู่คน 
(World Organization for Animal Health, 
2009) 

 

               
 
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพ้ืนที่การระบาดของโรค African horse sickness ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึง ม.ค. พ.ศ.
2554 
ที่มา : ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

จาก http://vrd-sp.dld.go.th/webnew/images/stories/news/PDF2563/384828_AHS.pdf 
 
 
การติดต่อของโรค (Transmission)  โรคนี้ไม่ติดต่อทางการสัมผัสใกล้ชิด แต่

ติดต่อโดยแมลงที่เป็นพาหะ ซึ่งแมลงที่เป็นพาหะ
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ส าคัญได้แก่ แมลงดูดเลือด เช่น ตัวริ้น genus 
Culicoides ได้แก่ Culicoides imicola และ 
Culicoides bolitinos และเป็นที่ทราบกันดีว่าตัว
ริ้นชนิด Culicoides imicola จะมีบทบาทส าคัญ
ที่สุดในการเป็นพาหะของโรค (ภาพที่ 4) ที่ไปกัด
และดูดเลือดม้าป่วยและมีเชื้ออยู่ในตัว เมื่อไปกัด
ม้าท่ีปกติจะท าให้ม้าที่ปกติไดร้ับเชื้อและเริ่มป่วยได้
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากว่า
สาเหตุการระบาดของโรคในประเทศไทย นอกจาก
ตัวริ้นแล้วน่าจะมีพาหะที่เป็นแมลงดูดเลือดอ่ืนๆ
ด้วยเช่น ยุง แมลงวันดูดเลือด เหลือบ เห็บ และ
หมัด เป็นต้น 
 อาการของโรค (Clinical signs) 
 หลังจากสัตว์ได้รับเชื้อแล้ว จะมีระยะฟัก
ตัว (incubation period) อยู่ประมาณ 2-21 วัน 

โดยอาการป่วยที่พบจะมี 4 รูปแบบคือ 1. รูปแบบ
ไม่รุนแรง 2. รูปแบบกึ่งเฉียบพลัน 3. รูปแบบ
เฉียบพลัน และ 4. รูปแบบเฉียบพลันรุนแรง และ
พบว่าสัตว์ที่หายป่วยได้จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ในร่างกายได้นาน 1-4 ปี 
 1. อาการแบบไม่รุนแรง (subclinical or 
horse sickness fever form) สัตว์จะมีไข้
ประมาณ 104-105°F อยู่ประมาณ 1-2 วัน โดยไข้
จะลดลงในตอนเช้าและมีไข้สูงในตอนบ่าย อาการ
อ่ืนๆที่อาจพบได้คือ อ่อนเพลีย ซึม เบื่ออาหาร 
บริเวณขมับบวมน้ า เยื่อเมือกมีจุดเลือดออก และ
หัวใจเต้นเร็ว สัตว์ที่ป่วยแบบไม่รุนแรงนี้มักจะหาย
จากอาการป่วยเองได้ 

 

                                      
 
ภาพที่ 4 ตัวริ้นชนิด Culicoides imicola 
ที่มา ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)   

จาก http://vrd-sp.dld.go.th/webnew/images/stories/news/PDF2563/384828_AHS.pdf 
 

2. รูปแบบกึ่งเฉียบพลัน (subacute or 
cardiac form) สัตว์จะมีไข้ประมาณ 102-106°F 
อยู่ประมาณ 3-6 วัน จากนั้นไข้จะลดลง และมี
อาการบวมน้ าบริเวณขมับเหนือตา (supraorbital 
fossae) รวมทั้งที่เปลือกตา (ภาพที่ 5) บริเวณหน้า 

คอ ไหล่  และหน้าอก แต่ไม่พบการบวมน้ าที่
ส่วนล่างของล าตัว เช่น ขา นอกจากนี้จะมีอาการ
ซึม เสียดท้อง มีจุดเลือดออกบริเวณลิ้น และ เยื่อบุ
ตา สัตว์จะตายจากภาวะหัวใจล้มเหลว หากสัตว์
หายป่วย อาการบวมน้ าจะลดลงในประมาณ 7 วัน 
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ภาพที่ 5 อาการบวมน้ าบริเวณขมับเหนือตาและที่เปลือกตา ของม้าท่ีป่วยแบบกึ่งเฉียบพลัน 
ที่มา ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
      จาก http://vrd-sp.dld.go.th/webnew/images/stories/news/PDF2563/384828_AHS.pdf 
 
 

3. รูปแบบเฉียบพลัน (acute or mixed 
cardiac and respiratory form) สัตว์จะมีไข้
ประมาณ 104-106°F โดยจะแสดงอาการทั้งใน
ระบบทางเดินหายใจ และมีภาวะบวมน้ าที่มาจาก
การท างานผิดปกติของหัวใจ จาก นั้นสัตว์จะตาย
เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวภายในประมาณ 7 วัน 
 4. รูปแบบเฉียบพลันรุนแรง (peracute 
or pulmonary form) สัตว์จะมีไข้ประมาณ 104-

106°F และแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจ
อย่างรุนแรง รูจมูกขยาย ยืดคอไปข้างหน้า หายใจ
ล าบาก เกร็งไอ มีน้ ามูกไหลออกมาเป็นฟองสี
เหลืองขุ่น (frothy serofibrinous) สัตว์จะตาย
ภายใน 2-3 ชั่วโมงหลังจากแสดงอาการหายใจ
ล า บ า ก แ ล ะ ข า ด อ อ ก ซิ เ จ น  ( ภ า พ ที่  6) 

 

           
     
ภาพที่ 6 ม้าท่ีแสดงอาการแบบเฉียบพลันรุนแรงและตายจากอาการหายใจล าบาก พบมีน้ ามูกออกมาเป็นฟอง

สีเหลืองขุ่น 
ที่มา ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ (27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)   

จาก http://vrd-sp.dld.go.th/webnew/images/stories/news/PDF2563/384828_AHS.pdf 
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รอยโรคจากการผ่าชันสูตรซาก (Lesions from 
postmortem) 

ส าหรับกรณีม้าเลี้ยงในประเทศไทยที่ติด
เชื้อส่วนใหญ่ จะแสดงอาการแบบเฉียบพลันหรือ
เฉียบพลันรุนแรงและมีอัตราการตายสูงถึงร้อยละ 
95 เนื่องจากม้าเหล่านี้ไม่เคยมีภูมิต้านทานต่อโรค 
ดังนั้นการผ่าชันสูตรซากม้าที่ตายจากอาการทั้ง 2 
รูปแบบนี้ จึงมักพบของเหลวเป็นฟองตั้งแต่โพรง
จมูกถึงปอด การบวมน้ าของปอด และมีน้ าในช่อง
อก ต่อมน้ าเหลืองบริเวณช่องอกและช่องท้องบวม
น้ าและขยายใหญ่แต่ส าหรับม้าที่มีอาการแบบกึ่ง
เฉียบพลัน จะพบว่ามีอัตราการตายต่ ากว่าอาการ
แบบเฉียบพลันและแบบเฉียบพลันรุนแรง ซึ่งหากมี
การตายเกิดขึ้น  การชันสูตรซากจะพบการบวมน้ า
แบบเจลาตินสีเหลือง (yellow gelatinous) แทรก
ใต้ผิวหนัง และในกล้ามเนื้อบริเวณหัว คอ และไหล่ 
พบน้ าในเยื่อหุ้มหัวใจ (hydro pericardium) และ
กล้ามเนื้อหัวใจมีจุดเลือดออก นอกจากนี้ยังอาจพบ
การบวมน้ าและมีจุดเลือดออกของชั้นเยื่อบุล าไส้
ใหญ่ด้วย (cecum) (ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม 
ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 2563; 
Mellor and Hamblin, 2004) 

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory diagnosis) 

ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างที่
สามารถเก็บเพ่ือส่งตรวจได้คือ ตัวอย่างเลือด ม้าม 
ปอด หัวใจ ต่อมน้ าเหลือง ซึ่งมีวิธีการตรวจดังนี้ 

1. การเพาะแยกเชื้อไวรัสจากไข่ไก่ฟัก 
หรือฉีดเชื้อไวรัสเข้าหนูแรกเกิดอายุ 1-3 วัน หรือ
ใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 

2. การตรวจทางซีรั่มวิทยา โดยวิธี ELISA 
เ พ่ื อ ต ร ว จ ห า แ อ น ติ เ จ น ข อ ง เ ชื้ อ  ห รื อ วิ ธี 
Complement fixation (CF) หรือวิธี
Immunoblotting และ Virus neutralization 
เพ่ือตรวจแยกชนิดของเชื้อ (serotype) ทั้งนี้การ
ตรวจด้วยวิธีทางซีรั่มวิทยา จะพบแอนติบอดี้ต่อ
เชื้อได้ใน 1-2 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ  

3. การตรวจหาเชื้อไวรัส ด้วยวิธี 
Reverse-transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR) เป็นวิธีที่ทราบผลเร็วที่สุด 
(ส่วนโรคปศุสัตว์ สานักควบคุม ป้องกัน และบ าบัด
โรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 2563) 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
กาฬโรคแอฟริกาในม้าถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ใน
ประเทศไทย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสูงกับผู้
ที่ท าธุรกิจการเลี้ยงม้าในประเทศ โรคนี้ยังไม่มียา
รักษา สาเหตุของการติดเชื้อน่าจะมาจากการ
น าเข้าม้าลายที่ติดเชื้อและเป็นตัวกักโรคมาจาก
ต่างประเทศ มีตัวริ้นหรือแมลงดูดเลือดอ่ืนๆเป็น
พาหะท่ีไปกดัดูดกินเลือดม้าลายที่มีเชื้อโรคนั้น แล้ว
ไปกัดม้าเลี้ยง ท าให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อโรคไปสู่ม้า
ที่ปกติ ท าให้ม้าเหล่านี้เกิดการติดเชื้อและแสดง
อาการป่วยแบบเฉียบพลันหรือเฉียบพลันรุนแรง
และตายอย่างรวดเร็ว (Brown and Torres, 
2008) ส่วนการระบาดของเชื้อที่สามารถแพร่
ออกไปได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางในช่วงเดือน
เมษายนและพฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องมาจาก
ในช่วงดังกล่าวมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและชื้น
เพราะมีฝนตกลงมาเป็นช่วง ๆ ด้วย ท าให้สภาพ
อากาศมีอุณภูมิและความชื้นเหมาะสมต่อการ
เพาะพันธุ์และเพ่ิมจ านวนของแมลงที่เป็นพาหะ
อย่างมาก ฉะนั้นแมลงเหล่านี้ที่มีจ านวนมากจึง
สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคออกไปได้มากขึ้น
ดังกล่าว (Mellor and Hamblin, 2004) 
          วิธีการที่จะจ ากัดการระบาดของโรคต้องใช้
วิธีการป้องกันม้าที่ยังปกติอยู่ ด้วยการฉีดวัคซีน
ป้องกัน ร่วมกับการก าจัดและป้องกันแมลงที่เป็น
พาหะภายในฟาร์ม โดยการให้ม้าอยู่ในคอกที่มีมุ้ง
หรือตาข่ายป้องกันในช่วงเวลาพลบค่ าถึงเช้ามืด 
และใช้ยาฆ่าแมลงพ่นบริ เวณคอกที่ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงและพ่นที่ตัวม้าเป็นระยะๆ กรณีที่
อยู่ในพ้ืนที่ที่ก าลังมีการระบาด หากพบม้าเริ่มป่วย
ก็ให้แยกออกจากฝูง พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องโดยด่วน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
เข้า-ออกบริเวณที่เกิดการระบาด เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรคแพร่ออกสู่วงกว้างต่อไป  
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นอกจากนี้ กรณีที่จะมีการน าสัตว์ตัวใหม่
เข้ามาในฝูง จะต้องมีการกักกันโรคไว้ ในที่ที่
เหมาะสมอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือตรวจการติดเชื้อ
และเฝ้าสังเกตอาการป่วยจนมั่นใจว่าสัตว์ตัวนั้น

ป ล อ ด โ ร ค  จึ ง น า เ ข้ า ม า ใ น ฝู ง ไ ด้  ( World 
Organization for Animal Health, 2009) ดังนั้น
การจะก าจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้ทุก
ฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน 
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